
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
ACTA DEL CONSELL SECTORIAL  de PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Data: 14 de juny de 2018 
Lloc: Sala d’actes (2a planta) 
Hora: 19 h 
 
Presideix: 
Sra. Carolina Recio, presidenta- consellera del Consell Sectorial de Persones amb 
Discapacitat. 
Francisco Jose Guerrero, vicepresident del Consell i membre de l’entitat CA Nou Barris 
secció Discapacitats. 
 
Assistents: 
Maite Ruiz, presidenta de l’entitat ASENDI NB 
Pilar Castillo, secretaria de l’entitat ASENDI NB 
Jose Antonio Gonzalez, soci de l’entitat ASENDI NB. 
Josep Aguilar, referent de l’entitat AFEM 
Bertrand de Five, president de la Fundació Adaptado2 
Meritxell Moreno, directora del centre CO Can Carreras 
Enric Lluch, president de l’entitat + ACCES 
Miquel Perez, soci de l’entitat + ACCES 
Carmen Infante, soci de l’entitat +ACCES 
Francisco Godoc, soci de l’entitat + ACCES 
Antonio Andres, soci de l’entitat + ACCES 
M Dolores Vazquez, socia de l’entitat + ACCES 
Marisol Chavez, socia de l’entitat + ACCES 
 
D’altres: 
Felix Cogolludo, consellera de Ciutadan’s de Nou Barris 
Javier Barreña, conseller del PPC 
Luis Toledo i Leonor Susteban, veïns Nou Barris 
 
S’excusen: 
Gemma Santiveri, treballadora social de la Residencia Valldaura 
Anna Gimeno, treballadora social del centre GSIS Barcanova 
Mónica Serra, treballadora social del centre TEB Verdum 
Ricardo Galdeano, treballador social de l’entitat Can Ensenya 
Consol Garcia, referent del Banc Solidari de Material Ortopèdic 
Miquel Gonzalez i Pura Ruiz del Club Esportiu Torre Baró- secció discapacitats 
Carmina Guinchard, directora del CEE Sant Joan de la Creu 
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Marisa Rosa Diaz, Fundació Els Tres Turons 
Pilar Ibáñez  de l’entitat FRATER 
Paquita del Rio de l’associació ACAF 
  
Secretaria: Gemma Gàlvez i Flaqué. Secretaria de la taula. Técnica de Promoció i 
Suport de l’IMD.  
 
Servei Interpretació en llengua de signes: E. Lluch 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 

 
PRIMER PUNT .- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 
La Secretaria del Consell informa que s’ha enviat per correu electrònic l’acta de la sessió 
anterior, si algú dels assistents té alguna esmena o rectificació al respecte. Tothom hi 
està d’acord, per la qual cosa queda aprovada per majoria absoluta. 
 
SEGON PUNT .- . Presentació del Projecte “Parlem amb les mans” de l’ Esc 
FEDAC AMILCAR – i escoles Especials Persones Sordes : Josep Pla i Tres Pins. 
A càrrec de Manel Carrasco  

La consellera dona la benvinguda als professors de l’escola, a dues alumnes i pares i 
felicita per aquest projecte i la seva iniciativa. El professor Manel Carrasco presenta el 
projecte Parlem amb les mans, que va començar el curs passat amb l’escola especial 
Josep Pla, situat al districte de Nou Barris i aquest curs amb l’escola especial Tres Pins. 
Ambdues escoles amb alumnes amb discapacitat auditiva, que fan servir la llengua de 
signes per comunicar-se. El projecte consisteix a que els alumnes de l’escola FEDAC 
AMILCAR varen conèixer la llengua de signes, mitjançant el contacte i intercanvi amb 
els alumnes de les escoles mencionades anteriorment. Varen fer intercanvi i varen 
aprendre aspectes bàsic de la llengua com és saludar-se, acomiadar-se, els colors, els 
dies de la setmana, els mesos, l’abecedari, etc. El projecte es va recollir en un vídeo 
que varen presentar als assistents al consell. El vídeo mostra les activitats realitzades 
conjuntament amb els alumnes, de les diferents escoles i posant en valor el respecte, la 
solidaritat, les ganes per aprendre una nova manera de comunicar-se. Les dues 
alumnes representants del sector fan la seva exposició reforçant en llengua de signes, 
per respecte al col.lectiu de persones sordes assistents al consell. Al finalitzar la seva 
exposició tots els assistents varen felicitar-les per la feina realitzada i un dels pares de 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

l’escola va exposar la seva alegria i va posar en valor la feina desenvolupada pel 
conjunt de mestres de l’escola.  

 
TERCER PUNT .- Valoració activitats Inclusives i adaptades de la Festa Major, 
a càrrec de Francisco Guerrero  
 
El vicepresident, Francisco Guerrero informa de les activitats realitzades per les entitats 
del consell sectorial dins la festa major fent una valoració molt positiva, doncs s’han 
engrescat més entitats com són l’associació de fibromialgia i l’entitat + ACCES amb un 
taller i un stand a la mostra modernista. També es valora molt positivament les visites 
guiades adaptades que s’han realitzat aquest any, donant possibilitat a que col·lectius 
de persones amb discapacitat intel·lectual poguessin visitar  diferents espais com és el 
castell de Torre Baró i el mateix districte. Comenta que l’estrella d’aquesta festa major 
ha estat la maqueta tàctil en 3D de l’antic mental, i fa èmfasi, com a persona amb 
restes visuals, de la importància de poder disposar d’elements en 3D per a les persones 
cegues, ja que els facilita rebre informació de la dimensió arquitectònica dels edificis, 
per altra banda, també facilita que les visites guiades a l’antic mental, organitzades pel 
Grup d’Historia de Nou Barris, ara ja podran ser accessibles pel col·lectiu de persones 
amb discapacitat visual. Conclou felicitant a totes les entitats participants i anima a les 
que encara no ho fan.  
 
La consellera, també comenta que cada any la festa major disposa de mes actes 
adaptats per facilitar la participació de tothom, fet molt important. Ofereix un torn de 
paraules per que les entitats expressin la seva opinió. 
 
Una de les entitats participants comenta que la seva activitat haguessin tingut més 
assistents, però l’espai d’aforament els va limita. Fa l’observació per veure si la propera 
festa major, pot realitzar la seva activitat de piscina en un altre espai esportiu.   
 
Pel que fa a les visites guiades, una entitat pregunta si és podran realitzar al setembre i 
que la visita a la casa de l’aigua es podrà realitzar amb llum, ja que la visita la va 
realitzar a les fosques, per que estava teatralitzada i l’intèrpret en llengua de signes, no 
s’hi veia bé.  
 
La consellera exposa que es recull la petició i es gestionarà amb els referents de 
l’equipament. És veu viable la petició. 
 
Un assistents al consell pregunta per l’antiga església del mental, si es te pensat en 
recuperar-la, que estaria molt bé, com a espai pel Districte. La consellera respon que 
s’està valorant des del consistori. Informa que des de la taula de memòria històrica 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

s’està treballant amb aquest tema i se’ls pot convidar en un consell per que expliqui la 
seva feina. 
 
 
QUART PUNT .- Informació sobre Mobilitat, a càrrec de Carolina Recio. 

La consellera informa, arrel de la petició de les entitats del consell, de l’estudi elaborat 
per la Guardia Urbana en l’evolució de les víctimes d’accidents de transit. Presenta 
l’estudi del balanç accidentalitat del 2017 on s’observa que ha baixat el nombre de 
víctimes mortals de 28 persones a l’any 2016 a 12 persones a l’any 2018, i el treball de 
sensibilització i educació viaria és que siguin 0 les víctimes per accident de trànsit. Pel 
que fa a ferit greus, en canvi ha augmentat, l’any 2016 eren de 194 persones, mentre 
que l’any 2017 van ser de 241 persones, esperem que al 2018 aquestes xifres també 
siguin 0.  La Guardia Urbana conclou en el seu informe de la investigació que els 
principals motius dels accidents són: no prestar atenció en la conducció i fer-ho  sota 
els efectes de l’alcohol.  
 

En relació al Pla de mobilitat urbana, la consellera informa que l’Ajuntament de 
Barcelona té com un dels seus principals objectius la reducció de les víctimes 
d’accidents de trànsit a la ciutat. La Seguretat Viària es treballa principalment a través 
de dos instruments de planificació: d’una banda el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-
2018 i de l’altre el Pla Local de Seguretat Viària. Ambdós estableixen uns objectius 
concrets de reducció del nombre de morts i ferits greus en accident de trànsit  (del 
30% del nombre de morts i del 20% de ferits greus en accident de trànsit l’any 2018). 

Aquests documents determinen la necessitat d’un canvi cultural en la percepció i la 
forma en que ens movem per la ciutat a través de 3 eixos d’acció destinats a 
aconseguir una millora en matèria de seguretat viària: 

• El canvi modal cap el transport públic i els modes no motoritzats. 
• El disseny de l’espai urbà per la prevenció dels accidents i la protecció dels modes de 

transport més vulnerables: vianants, bicicletes i motoristes. 
• La sensibilització sobre els conceptes de seguretat viària i els mecanismes de control. 
 

Eix de canvi modal: El PMU (2013-2018) per l’any 2018 proposa una disminució de la 
mobilitat en vehicle privat i un augment progressiu dels desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en transport públic. En aquest sentit, el canvi modal afavoreix una reducció 
del risc per aquests usuaris i per tant busca com a conseqüència directa una reducció 
en la sinistralitat. Cal garantir al mateix temps que els mitjans més sostenibles 
esdevinguin també els més segurs mitjançant una millora en el disseny de l’espai urbà. 
   
Eix de disseny de l’espai urbà: Aquesta política ha de facilitar un espai ciutadà de 
convivència. Els usuaris de la via pública es mouen en un espai tradicionalment 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

planificat per donar resposta a les necessitats dels conductors de turismes, tant en el 
disseny viari com en la seva gestió i per tant,  cal aplicar nous criteris en el disseny i la 
gestió de l’espai públic per integrar les necessitats de tos els usuaris que comparteixen 
l’espai públic. 
 
Eix de sensibilització i control: Des d’aquesta òptica es treballa sobre la percepció del 
risc i s’articulen totes les mesures de control necessàries per millorar la gestió i ús de la 
via pública per part de tots els actors implicats. 
 
La consellera informa que el novembre de 2017 es va aprovar una declaració 
institucional al ple de l’ajuntament que fixava com una de les seves prioritats treballar 
per incrementar la seguretat viària a la ciutat, fent especial incís, en la disminució de les 
víctimes dels accidents de trànsit als carrers de Barcelona. 
 
Es va manifestar el compromís per protegir els col•lectius més febles de la piràmide de 
la mobilitat i es va llençar un missatge contundent a tots els ciutadans que es desplacen 
per la ciutat de Barcelona en tot tipus de vehicles, i a peu, per tal que extremin la 
prudència i prenguin consciència de la importància dels valors del respecte, la 
responsabilitat i la convivència en la mobilitat. 
 
S’obre un torn obert de paraules sobre aquest tema: 
 
Una veïna comenta que el canvi de la línia 50 i 51 no li acaba d’agradar i que 
l’Ajuntament ha de pensar en els col·lectius de persones cegues, per que els canvis de 
línies i de recorreguts no els facilita la seva autonomia per la ciutat. Per altra banda, 
demana sanció aquells ciclistes que no circulen pels carrils corresponents o no 
respecten els semàfors. 
 
Un altra veïna, comenta que el Districte de Nou Barris no està ben comunicat amb 
Santa Coloma i s’hauria d’estudiar propiciar alguna línia de bus.  
 
 
CINQUÉ PUNT.- Informació vàries, a càrrec de Carolina Recio. 

 
La consellera informa que d’acord amb la normativa de protecció de dades, tots els 
assistents han de signar el document informatiu, per la recollida de dades amb la 
finalitat de participar en el consell sectorial de persones amb discapacitat, totes les 
dades només seran utilitzades per la convocatòria del consell i no seran cedides a 
tercers. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
SISÉ PUNT.- Precs i suggeriments.  
 
 
La consellera obre el torn de precs i suggeriments als assistents.  
 
Es pregunta sobre l’accessibilitat de metro de Virrei Amat, la consellera respon que s’està 
treballant en diferents propostes alternatives. 
 
Es comenta  de revisar l’estacionament reservat per a cotxes de persones amb mobilitat 
reduïda, hi ha persones que fan un us indegut. La consellera comenta que la Guàrdia Urbana 
està al cas, i si es detecta algun frau, com a veïns,  poden denunciar-ho i comunicar-ho, cal fer 
arribar les dades de carrer i número, per tal que la Guàrdia Urbana ho pugui localitzar. 
 
Es suggereix la revisió d’alguns recorreguts dels carrils bici i la visibilitat,  hi ha alguns amb 
dificultat de visibilitat pel vianant i es trobem de cop i volta el ciclista a sobre. La consellera 
agraeix el suggeriment i ho comentarà. 
 
L’entitat Fundació adapta2 informa del curs d’estiu de natació que te molta gent i que li han 
denegat una subvenció, no està d’acord. També exposa unes imatges de la vorera del carrer 
Artesania i suggereix la seva re urbanització per facilitar el pas a les persones usuaris de cadires 
de rodes. Comenta la importància de la revisió de la vis pública.  
 
El vicepresident respon que hi ha la comissió d’accessibilitat a la Via pública, dins el consell 
sectorial i es va deixar de convocar, per que nomes hi assistien dues entitats. Es valora tornar a 
convocar al mes de setembre i parlar d’aquests temes.  
 
 
Sense més a dir, es tanca la sessió a les 20:30h 
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